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FIVERSÄTRAÖNS INTRESSEFÖRENING UPA orgnr 812400-1937 
 
Protokoll:  Årsmöte 2020 
Datum: 2020-03-10 
 
 

1. Mötets öppnande 
Föreningens ordförande Ola Sundvall hälsade alla välkomna och öppnade mötet. 
 

2. Val av ordförande och protokollförare 
Ola Sundvall valdes till ordförande och Karin Lindskog till protokollförare. 
 

3. Upprättande av röstlängd 
Enligt närvarolistan fanns det på mötet representanter för 34 tomter inklusive 4 fullmakter. 
 

4. Fastställande av dagordning 
Dagordningen fastställdes med tillägg på tre övriga frågor, Allmän bastu, Skogsvård, och Styrelsens 
utskick i januari. 
 

5. Fråga om mötets behörighet 
Mötet förklarades utlyst i stadgeenlig ordning. Inga invändningar mot mötets behörighet framfördes. 
 

6. Val av två justerare tillika rösträknare 
Katri Carlberg tomt 72 och Yvonne Fergell tomt 37 valdes till justerare och rösträknare. 
 

7. Protokoll från föregående möte 
Inga frågor fanns på protokollet från förra årsmötet som därmed lades till handlingarna. 
 

8. Styrelsens årsberättelse för 2019 
Årsberättelsen är utskickad med kallelsen. Det blev en kort diskussion om parkeringen på Dalarö, se 
övriga frågor. 
 

9. Revisionsberättelse 
Revisionsberättelsen lästes upp av Lena Almqvist, tomt 29, eftersom ingen av revisorerna var 
närvarade. Revisorerna, Ragnar Gustavsson och Hans-Olof Olsson, hade inga anmärkningar och 
föreslog att styrelsen skulle beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2019 och att resultatet för 
2019 ska läggas till föreningens tillgångar. 
 

10. Fastställande av resultat- och balansräkning för 2019 
Årets resultat uppgick till -356 582 kr och balans- och resultaträkningen för 2019 fastställdes. 
 

11. Frågan om ansvarsfrihet för styrelsen 
Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2019. 
 

12. Fastställande av styrelsearvode för 2020 
Förslag för 2020 är som tidigare att inget styrelsearvode utgår. Förslaget bifölls. Även förslaget för 
styrelseomkostnaderna på 6 000 kr, vilket inkluderar kostnader för en gemensam middag för alla 
förtroendevalda godkändes. 
 

13. Fastställande av förslag till budget, inkl. årsavgift för 2020. 
Styrelsens förslag till budget och årsavgift på 2000 kr för 2020 fastställdes. 
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14. Val av styrelse och andra förtroendeuppdrag för 2020 
a) Val av 2 ordinarie ledamöter på 3 år:  Nils Fergell (omval) och Olle Janrik (nyval) 
b) Val av 2 suppleanter på 1 år: Lena Almgren(omval) och John Brown (nyval) 
c) Val av 2 revisorer på 1 år: Hans-Olof Olsson och Ragnar Gustavsson 
d) Val av 1 brandchef på Norra för 3 år:  Lars Forsberg 
e) Val av valberedning på 1 år: Jonas von Hedenberg och Karin Lindskog 

 
15. Bordlagda frågor 

Det finns inga bordlagda frågor från tidigare årsmöten. 
 

16. I stadgeenlig tid inkomna motioner och propositioner 
1. Motion om ordningsregler diskuterades, årsmötet avslog motionen. Se även övrig fråga 17 b). 
2. Motion om styrelsearvode diskuterades och årsmötet avslog motionen. 
3. Motionen är ej aktuell då motion nr 2 avslogs. 
4. Motion om ersättning för deltagande på arbetsdagar diskuterades och årsmötet avslog 

motionen. 
5. Motionen är ej aktuell då motion nr 4 avslogs. 
6. Motion om boulebana vid helikopterplatsen diskuterades. Årsmötet var positivt till motionen 

och gav styrelsen i uppdrag att utreda eventuella begränsningar med hänsyn till 
räddningstjänsten. 

 
17. Övriga frågor 

a) Arrangörer av midsommarfirande 2020: tomt 21 – 30 med tomt 26 sammankallande 
b) Ordningsregler – arbetsexemplar: Syftet med omarbetningen är att förenkla och förtydliga. 

Synpunkter på framtaget förslag ska inkomma till styrelsen senast sista maj. Nya 
ordningsregler ska sedan finnas klara till midsommar. Innan dess gäller de gamla 
ordningsreglerna. 

c) Ett förslag att bygga en bastu diskuterades. En arbetsgrupp skapades som ska utreda frågan 
vidare. I gruppen ingår Christer Carlsson, Anders Henningsson, Lena Almqvist och John Brown. 
Gruppen ska informera styrelsen under arbetets gång. 

d) Skogsvård – grenar och ris efter de granar som fällts tidigare ska tas om hand om på en 
arbetsdag. Vid fortsatta skogsvårdsinsatser ska vi ge akt på att samla (och ev. bränna) grenar 
och ris, men låta ved ligga kvar. 

e) Styrelsens utskick i januari, parkering på Dalarö. Diskussionen med kommunen går långsamt 
men just nu har en medlem i Dalarö båtklubb som tillika är öbo motionerat till klubbens 
årsmöte om att styrelsen för båtklubben ska engagera sig i frågan. 

 
18. Mötet avslutas 

Årsmötet tackade avgående styrelseledamot Karin Lindskog för 6 års engagemang i styrelsen. 
Ordförande tackade alla närvarande och avslutade mötet. 
 
 
 
 
 
Ola Sundvall    Karin Lindskog 
Ordförande    Sekreterare 
 
 
 
 
 
Yvonne Fergell   Katri Carlberg 
Justerare    Justerare 


